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Najlepszy Operator Opryskiwacza w Polsce – o ten tytuł walczyły
setki rolników z całego kraju. Ostatecznie zwycięzcą wielkiego finału
okazał się 25-letni Przemysław Kutera z Hrubieszowa (woj.
lubelskie). Nagrodą w konkursie firmy Syngenta był, wart ponad 20
tys. zł, zestaw Heliosec, czyli urządzenie służące do utylizacji
pozostałości środków ochrony roślin i mycia opryskiwaczy. Zobacz,
jak wyglądało finałowe starcie.

Dzisiaj okazał się bezkonkurencyjny… Przemysław Kutera z Hrubieszowa. To właśnie on został
pierwszym w historii zwycięzcą konkursu na Najlepszego Operatora Opryskiwacza w Polsce. 25-letni
rolnik wygrał finałowe starcie, pokonując starszych i bardziej doświadczonych rywali, zdobył
uznanie i główną nagrodę.
– Zaskoczenie ogromne, nie spodziewałem się, że będę pierwszy. Domyślałem się, że mogę mieć
dogrywkę, aczkolwiek nie byłem tego ostatniego zadania, pewny ze względu na to, że też był stres,
było gorąco i też konkurenci mi nie pozwalali też na zbyt wiele – mówi Przemysław Kutera, rolnik
z Hrubieszowa (woj. lubelskie).
Ciężko było ze względu na warunki pogodowe, bo jak widać, jeszcze jestem cały mokry,
a mieliśmy kombinezon, maski wszystkie, czyli całą odzież ochronną, która powinna być.
Przemysław Kutera, rolnik z Hrubieszowa

Rzeczywiście, rywalizacja była zażarta. Najpierw test wiedzy teoretycznej, potem wizyta
w magazynie środków ochrony roślin połączona z weryfikacją jego zawartości i wreszcie
praktyka, przygotowanie cieczy roboczej i napełnianie opryskiwacza.
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– Najtrudniejsze w tych zadaniach chyba było ostatnie zadanie, czyli odmierzenie środka ochrony
roślin i włożenie go do opryskiwacza, prawda? – dodaje Przemysław Kutera. – Ciężko było ze
względu na warunki pogodowe, bo jak widać, jeszcze jestem cały mokry, a mieliśmy kombinezon,
maski wszystkie, czyli całą odzież ochronną, która powinna być.
Wysiłek się opłacił. Oprócz gratulacji Przemysław Kutera otrzymał bowiem wart ponad 20 tys. zł
zestaw Heliosec, czyli opatentowane przez firmę Syngenta stanowisko do sporządzania cieczy
roboczej i mycia opryskiwaczy.
– Urządzenie jest proste w montażu, nie jest kłopotliwe w użytkowaniu, nie wymaga codziennej
obsługi, jest bezpieczne, jest zabezpieczone przed osobami trzecimi i ma przewagę nad innymi
tego typu systemami, że odprowadza również zanieczyszczenia miedziowe czy siarkowe,
azotowe, inne systemy nie radzą sobie z takimi pozostałościami – mówi Kamil Jeziorek z firmy
Syngenta.
By wyłonić zdobywcę drugiego miejsca, potrzebna była dogrywka. Ostatecznie batalię i wart 3 tys. zł
zestaw produktów firmy Syngenta wygrał Marek Popis. Miejsce trzecie i podobny zestaw za 1,5 tys.
zł przypadły Grzegorzowi Piątce.
Heliosec ma przewagę nad innymi tego typu systemami, że odprowadza również
zanieczyszczenia miedziowe czy siarkowe, azotowe, inne systemy nie radzą sobie z takimi
pozostałościami.
Kamil Jeziorek z firmy Syngenta

– Muszę powiedzieć, że poziom tego konkursu był bardzo wysoki, to był finał po 3-stopniowych
eliminacjach, które były pewnego rodzaju sitem, wyłoniliśmy tych najlepszych i oni się sprawdzili
jako rzeczywiście najlepsi. Nie uniknęli błędów, bo nikt z nas nie unika błędów. Myślę, że gdybym
sam miał do wykonania wszystkie te czynności, pewnie jakieś drobne błędy sam bym także
popełnił. Ale generalnie absolutnie ci operatorzy dadzą sobie radę, to są operatorzy, którzy potrafią
posługiwać się środkami ochrony roślin w sposób bezpieczny i skuteczny – komentuje dr Grzegorz
Doruchowski, ekspert konkursu Syngenta/Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
Bawiąc uczyć, ucząc bawić, z takiego założenia wyszła firma Syngenta, organizując konkurs na
Najlepszego Operatora Opryskiwacza. Wszystko zaczęło się 2 czerwca w podwrocławskich
Gniechowicach, w ramach cyklicznej imprezy Pola Klasy S. I choć tegoroczne pokazy ze względu na
rolniczy kalendarz dobiegły końca nie oznacza to, że więcej atrakcji Syngenta nie przewiduje.
– Żniwa to tak naprawdę dopiero półmetek naszych działań, przed nami jeszcze wiele wydarzeń,
wiele imprez, gdzie chcemy promować bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin
i bezpieczeństwo, szeroko pojęte bezpieczeństwo w rolnictwie, tak że bardzo serdecznie
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zapraszamy – mówi Izabela Wawerek, dyrektor ds. korporacyjnych Syngenta.
Wielki finał w Lewiczynie to już historia. Kolejny konkurs na Najlepszego Operatora Opryskiwacza
w 2017. Przeczytaj o nim: Konkurs na najlepszego operatora opryskiwacza – tym razem
Gniechowicach
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